
Dz.U./S S249
27/12/2022
725779-2022-PL

1 / 19

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:725779-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
2022/S 249-725779

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Najwyższa Izba Kontroli
Adres pocztowy: ul. Filtrowa 57
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-056
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wydział zamówień publicznych
E-mail: nik.zp@nik.gov.pl 
Tel.:  +48 224445714
Faks:  +48 224445415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nik.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: naczelny organ kontroli państwowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kontrola działalności władzy wykonawczej, centralnego banku państwa, państwowych osób 
prawnych,innych państwowych jednostek organizacyjnych

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu przeglądów technicznych, konserwacji i serwisu systemów 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Numer referencyjny: BGO-BGZ.261.40.2022

II.1.2) Główny kod CPV
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu przeglądów technicznych, 
konserwacji i serwisu systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynkach zajmowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 17 (siedemnaście) części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w Centrali NIK w Warszawie.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50721000 Obsługa instalacji grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrala NIK w Warszawie przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa, ul. Krzywickiego 9, 02-078 Warszawa i ul. 
Jurija Gagarina 3, 00-753 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynkach „A” i „B” Centrali NIK w Warszawie przy 
ul. Filtrowej 57 i ul. Krzywickiego 9 oraz w budynku Bazy Transportu w Warszawie przy ul. Gagarina 3. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia oraz w Załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
2. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla Części 1 na kwotę 
21 000 zł. W pozostałych Częściach zamówienia (2-17) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów klimatyzacyjnych oraz urządzeń klimatyzacyjnych 
zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Białymstoku.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50721000 Obsługa instalacji grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Delegatura NIK w Białymstoku przy ul. Akademickiej 4

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów klimatyzacyjnych oraz urządzeń klimatyzacyjnych 
zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Białymstoku przy ul. Akademickiej 4. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, 
Załączniku nr 2 do SWZ - wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach 
Delegatur i Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach oraz w Załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Części 2.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Bydgoszczy.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50721000 Obsługa instalacji grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Delegatura NIK w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 12

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Bydgoszczy przy ul. Wały 
Jagiellońskie 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1.2 do SWZ 
– Opis przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 2 do SWZ - wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
zainstalowanych w budynkach Delegatur i Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach oraz w Załączniku nr 3 
do SWZ - wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Części 3.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Gdańsku.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50721000 Obsługa instalacji grzewczych
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Delegatura NIK w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 36.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Gdańsku przy ul. Wały 
Jagiellońskie 36. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1.2 do SWZ 
– Opis przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 2 do SWZ - wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
zainstalowanych w budynkach Delegatur i Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach oraz w Załączniku nr 3 
do SWZ - wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Części 4.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynkach Delegatury NIK w Katowicach.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50721000 Obsługa instalacji grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Delegatura NIK w Katowicach przy ul. Powstańców 29 i 29A.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynkach Delegatury NIK w Katowicach przy ul. 
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Powstańców 29 i 29A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1.2 
do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 2 do SWZ - wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i 
wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach Delegatur i Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach oraz w 
Załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Części 5.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Kielcach.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50721000 Obsługa instalacji grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Delegatura NIK w Kielcach przy ul. T. Kościuszki 6.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Kielcach przy ul. T. Kościuszki 
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia, Załączniku nr 2 do SWZ - wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych 
w budynkach Delegatur i Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach oraz w Załączniku nr 3 do SWZ - wzór 
umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Części 6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Krakowie.
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50721000 Obsługa instalacji grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Delegatura NIK w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 67.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 
67. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1.2 do SWZ – Opis 
przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 2 do SWZ - wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
zainstalowanych w budynkach Delegatur i Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach oraz w Załączniku nr 3 
do SWZ - wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Części 7.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów klimatyzacyjnych oraz urządzeń klimatyzacyjnych 
zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Lublinie.
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50721000 Obsługa instalacji grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Delegatura NIK w Lublinie przy ul. Okopowej 7.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów klimatyzacyjnych oraz urządzeń klimatyzacyjnych 
zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Lublinie przy ul. Okopowej 7. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 2 do 
SWZ - wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach Delegatur i Ośrodka 
Szkoleniowego NIK w Goławicach oraz w Załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Części 8.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Łodzi.
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50721000 Obsługa instalacji grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Delegatura NIK w Łodzi przy ul. Kilińskiego 210.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Łodzi przy ul. Kilińskiego 210. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia, Załączniku nr 2 do SWZ - wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych 
w budynkach Delegatur i Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach oraz w Załączniku nr 3 do SWZ - wzór 
umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Części 9.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Olsztynie.
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

27/12/2022 S249
https://ted.europa.eu/TED

9 / 19



Dz.U./S S249
27/12/2022
725779-2022-PL

10 / 19

50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50721000 Obsługa instalacji grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Delegatura NIK w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3e.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 
3e. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1.2 do SWZ – Opis 
przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 2 do SWZ - wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
zainstalowanych w budynkach Delegatur i Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach oraz w Załączniku nr 3 
do SWZ - wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Części 10.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów klimatyzacyjnych oraz urządzeń klimatyzacyjnych 
zainstalowanych w budynkach Delegatury NIK w Opolu.
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50721000 Obsługa instalacji grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Delegatura NIK w Opolu przy ul. Krakowskiej 28 i 28A.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów klimatyzacyjnych oraz urządzeń klimatyzacyjnych 
zainstalowanych w budynkach Delegatury NIK w Opolu przy ul. Krakowskiej 28 i 28A. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, 
Załączniku nr 2 do SWZ - wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach 
Delegatur i Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach oraz w Załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Części 11.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Poznaniu.
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50721000 Obsługa instalacji grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Delegatura NIK w Poznaniu przy ul. Dożynkowej 9H.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Poznaniu przy ul. Dożynkowej 
9H. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1.2 do SWZ – Opis 
przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 2 do SWZ - wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
zainstalowanych w budynkach Delegatur i Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach oraz w Załączniku nr 3 
do SWZ - wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Części 12.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Rzeszowie.
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50721000 Obsługa instalacji grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Delegatura NIK w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 8.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Rzeszowie przy ul. 
Kraszewskiego 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1.2 do SWZ 
– Opis przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 2 do SWZ - wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
zainstalowanych w budynkach Delegatur i Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach oraz w Załączniku nr 3 
do SWZ - wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Części 13.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów klimatyzacyjnych oraz urządzeń klimatyzacyjnych 
zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Szczecinie.
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50721000 Obsługa instalacji grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Delegatura NIK w Szczecinie przy ul. Jacka Odrowąża 1.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów klimatyzacyjnych oraz urządzeń klimatyzacyjnych 
zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Szczecinie przy ul. Jacka Odrowąża 1. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, 
Załączniku nr 2 do SWZ - wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach 
Delegatur i Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach oraz w Załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Części 14.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów klimatyzacyjnych oraz urządzeń klimatyzacyjnych 
zainstalowanych w budynku Delegatury NIK we Wrocławiu.
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50721000 Obsługa instalacji grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Delegatura NIK we Wrocławiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów klimatyzacyjnych oraz urządzeń klimatyzacyjnych 
zainstalowanych w budynku Delegatury NIK we Wrocławiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia, Załączniku nr 2 do SWZ - wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych 
w budynkach Delegatur i Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach oraz w Załączniku nr 3 do SWZ - wzór 
umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Części 15.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów klimatyzacyjnych oraz urządzeń klimatyzacyjnych 
zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Zielonej Górze.
Część nr: 16

27/12/2022 S249
https://ted.europa.eu/TED

14 / 19



Dz.U./S S249
27/12/2022
725779-2022-PL

15 / 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50721000 Obsługa instalacji grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Delegatura NIK w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9A.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów klimatyzacyjnych oraz urządzeń klimatyzacyjnych 
zainstalowanych w budynku Delegatury NIK w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9A. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, 
Załączniku nr 2 do SWZ - wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach 
Delegatur i Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach oraz w Załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Części 16.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynkach Ośrodka Szkoleniowego NIK.
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50721000 Obsługa instalacji grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ośrodek Szkoleniowy NIK w Goławicach Drugich, gm. Pomiechówek.

27/12/2022 S249
https://ted.europa.eu/TED

15 / 19



Dz.U./S S249
27/12/2022
725779-2022-PL

16 / 19

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynkach Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach 
Drugich, gm. Pomiechówek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 
1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 2 do SWZ - wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i 
wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach Delegatur i Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach oraz w 
Załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Części 17.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Dotyczy każdej z Części 1-17 zamówienia
Wykonawca musi posiadać, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających 
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) 
certyfikat dla przedsiębiorców wskazany w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 
17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu 
do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych 
samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji 
przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła 
zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 28), zwanego dalej 
„rozporządzeniem” (UE) 2015/2067”, uprawniający do wykonywania czynności polegających na instalacji, 
naprawie, konserwacji lub serwisowaniu oraz likwidacji w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, 
klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w SWZ. Wzór umowy 
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ dla wszystkich części zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień treści zawartej umowy w sprawie zamówienia. 
Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się we wzorze umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/01/2023
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/01/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, z 
uwzględnieniem art. 222 ust. 2 ustawy Pzp. Otwarcie ofert nie jest publiczne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Listopad 2025 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w Części 1 
zamówienia, zgodnie z pkt XII SWZ.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej Części 
zamówienia, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy Pzp (dotyczy Części 1 
zamówienia), dostarczy Zamawiającemu:
2.1 oryginał (w przypadku posiadania przez Wykonawcę polisy w postaci elektronicznej) lub poświadczoną 
za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, kopię polisy OC oraz 
dowodu jej opłacenia (jeśli z polisy nie wynika, że została opłacona) potwierdzającą, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
a) 1 000 000 zł – dotyczy Części 1 zamówienia;
b) 200 000 zł – dotyczy Części 4, 5, 9 i 14 zamówienia;
c) 100 000 zł – dotyczy Części 2, 3, 6-8, 10-13 i 15-17 zamówienia.
2.2 aktualne świadectwo kwalifikacji potwierdzające uprawnienia osób/osoby o specjalności eksploatacja 
urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy wyższej niż 50 kW na stanowisku eksploatacji w 
zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu potwierdzające uprawnienia osób wymienionych w pkt. 
VIII.1.2 SWZ [KADRY] oraz aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez osobę/osoby uprawnień do 
pracy na wysokości powyżej 3 m - dotyczy każdej z Części 1 - 17 zamówienia;
2.3 aktualne świadectwo kwalifikacji potwierdzające uprawnienia osób/osoby o specjalności eksploatacja 
urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy wyższej niż 50 kW na stanowisku dozoru w zakresie 
obsługi, konserwacji, remontów, montażu potwierdzające uprawnienia osób wymienionych w pkt. VIII.1.2 
SWZ [KADRY] oraz aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez osobę/osoby uprawnień do pracy na 
wysokości powyżej 3 m – dotyczy każdej z Części 1 - 17 zamówienia;
2.4 aktualne świadectwo kwalifikacji potwierdzające uprawnienia osób/ osoby o specjalności eksploatacja 
urządzeń, instalacji i sieci energetycznych do 1kV na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, 
remontów, montażu, potwierdzające uprawnienia osób wymienionych w pkt. VIII.1.2 SWZ [KADRY] – dotyczy 
każdej z Części 1 - 17 zamówienia;
2.5 aktualne świadectwo kwalifikacji potwierdzające uprawnienia osób/ osoby o specjalności eksploatacja 
urządzeń, instalacji i sieci energetycznych do 1kV na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, 
remontów, montażu, potwierdzające uprawnienia osób wymienionych w pkt. VIII.1.2 SWZ [KADRY] – dotyczy 
każdej z Części 1 - 17 zamówienia;
2.6 aktualne certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia przez osobę/ osoby skierowane 
do realizacji zamówienia w zakresie możliwości wykonywania autoryzowanych usług serwisowych w zakresie 
urządzeń typu VRV firmy „DAIKIN”, wystawiony przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela 
producenta tych urządzeń, potwierdzające kwalifikacje osób wymienionych w pkt. VIII.1.2 SWZ [KADRY] – 
dotyczy Części 1 zamówienia;
2.7 aktualne certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia przez osobę/ osoby skierowane 
do realizacji zamówienia w zakresie możliwości wykonywania autoryzowanych usług serwisowych w zakresie 
przeglądów konserwacyjnych i napraw central wentylacyjnych „GEA”, wystawiony przez producenta lub 
autoryzowanego przedstawiciela producenta tych urządzeń, potwierdzające kwalifikacje osób wymienionych w 
pkt. VIII.1.2 SWZ [KADRY] – dotyczy Części 1 zamówienia;
2.8 aktualny certyfikat kategorii I lub II dla personelu, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2015/2067, 
potwierdzające kwalifikacje osób wymienionych w pkt. VIII.1.2 SWZ [KADRY] oraz aktualny dokument 
potwierdzający posiadanie przez osobę/osoby uprawnień do pracy na wysokości powyżej 3 m – dotyczy każdej 
z Części 1 - 17 zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i 
Średnich Przedsiębiorców przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2022
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